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Kommunikáció I-II. /Válogatott tanulmányok/ Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó Bp, 1977. 

Erika Landau: A kreativitás pszichológiája 
Tankönyvkiadó. V. Bp.- 1974. 

Denis lawtont Társadalmi osztály, nyelv és oktatás; 
Gondolat Bp. 1974. 

Pedagógiai szociálpszichológia Gondolat K. Bp. 1976. 

Róbert Serpell: Kultúra és viselkedés Gondolat K. 1981. 

Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Gondolat K. 1987* 

George Snyders: Irányított nevelés vagy szabad nevelés? 
Gondolat K. 1977. 

Osváth Gábor: 

Videó és magyartanítás; 

A magyqr nyelv oktatásában harmadik éve folyta-
tunk videós kísérleteket. Intézetünk ezen a területen 
úttörő szerepet játszik, s ez nagy lehetőségeket és 
felelősséget jelent. 

A hagyományos audiovizuális eszközöket gyakran 
érte az a vád, hogy nem serkentenek kreativitásra, csak 
gépiea választ várnak a tanulóktól. Dr. Nagy Sándor 
hívta fel ai figyelmet arra, hogy ezek az eszközök több-
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nyire közlő funkciót töltenek "be, a Jiorszerű didaktikának 
viszont az a fŐ célja, hogy elősegítse a tanuló cselekvő 
részvételét az ismeretszerzésben, A videó ebbenaa vonat-
kozásban - megfelelő anyag készítése és a technika tökéle-
tes ismerete esetén - nagy előrelépést jelentheti a szó-
beli kommunikáció elsajátításában különleges lehetősége-
ket biztosíthat. A videó segítségével célnyelvi beszélge-
téseknek, jeleneteknek lehetünk szem- és fültanúi, a 
kommunikáció paralingvisztikai tartozékai éppúgy elsajátít-
hatók, mint a hangzó rész, Nagy azonban a passzív befo-
gadás veszélye XS • 8, tanuló csak nézi és hallgatja a je-
lenetet, de o maga nem vehet részt benne. Olyan módsze-
reket kell tehát kidolgoznunk, amelyek aktivizálják a 
hallgatókat: a videós jelenetet nézve vagy azt követve 
értelmezzék, kommunikálják, majd reprodukálják, folytas-
sák a látottakat; 

A videós; oktatással kapcsolatos másik veszély a 
túlzásba vitt alkalmazás. Bán Ervin szerint "... többnyi-
re olyanféle szerepet kaphat, mint az étkezésben a desszerts 
túladagolása veszéllyel járhat." 
"Túladagolás" esetén a tanulók még inkább passzív befogadó-
ként viselkednek, elmerülnek a látványban, mintha egy 
mozifilmet látnának. Ugyanakkor az is igaz, hogy a videót 
rendszeres időközönként használni kell, hogy mind a tanár, 
mind a tanulók hozzászokjanak, ne idegenkedjenek tőle, 
a kezelése rutinná, váljék. Ez optimálisan heti egy-két 
alkalmat, órát jelenthet. 

A videó technika lehetőségei: 
1/ A jelenet egymás után többször lejátszható /ez 

gyorsítva1, is - előre és vissza egyeiránt - megtörténhet/, 
A hang egy gombnyomással eltűnik, illetve visszajöh. 
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2/ A képsor állóképpé kimerevíthető:. 
3/ Lehetőség van feliratok készítésére. 

Az intézeti video-csoport és az érdeklődő tanárok 
által a következő fontosabb anyagok készültek el a magyar-
oktatás számára a Sz.M.HT.K. néhány leckéjének a szöve-
géhez kapcsolódóan. 

Budapest /kisérő zenével, szöveg nélkül/ 15 perces 
és 6o perces változatban^ Felmegyünk a Várba /6.lec-
ke/ |Orvosok és betegek /14. lecke/j Alberto levele 
/17. lecke/j A Balaton partján /21. lecke/. 

A 14. leckéhez készült film lexikájában némileg 
eltér az olvasmány szóanyagától. Rendelkezünk továbbá 
videó-anyaggal a különböző vidéki városokról, a Duna-
kanyari kirándulásokról. Ezek szöveg nélküliek. A 6. és 
a 17. lecke filmje az olvasmány szövegének mozgóképes 
illusztrálása a nyelvi labor hangfelvételének felhasz-
nálásával. Az egyes filmek időtartama lo-15 perc. 
Technikai szempontból az jelent problémát, hogy az ere-
deti felvétel nyersanyaga a video-csoport tulajdonában 
marad, s az összeállított végleges anyag ebből a. nyers-
anyagból másolatminőségben készül el. A másolat technikai 
szempontból kifogásolható, halványabbak a színek, időnként 
vibrálás tapasztalható, a kontúrok elmosódottabbak. Kí-
vánatos lenne egy tökéletesebb másolatokat készítő be-
rendezés vásárlása. 

A videós filmeket a tanítási óra különböző fázisai-
ban lehet felhasználni. Megfelelői felkészítés után az 
olvasmány bemutató olvasását oldhatjuk meg a segítségé-
vel. Ezt nyitott vagy csukott könyvvel egyaránt tehet-
jük. Mivel a felvételek rövidek, többször is megnézet-
hetjük, hallgathatjuk. Később a mondatokat csoportosan 
és egyénileg ismételtethetjük. Az olvasmány feldolgozása 



- 8 0 -

után ismét bekapcsolhatjuk a videót, de ekkor már 
hang nélkül, s a hallgató feladata a. "néma film" 
kommentálása, "szinkronizálása". Ezt a későbbiekben 
számonkérésként is alkalmazhatjuk. Ahol probléma van, 
ott. kimerevíthetjük a képet, vagy visszatekerhetjük 
a kazettát;1 
Csoportmunkára is használhatjuk: a már megtárgyalt 
filmet "némafilmként" használva a diákok egy része 
leírást, fogalmazást készít, másik - gyengébb — ré-
szükkel a tanár közvetlenül foglalkozik. 

A képei} látottakat párbeszéd, kérdés-felelet 
formájában is feldolgozhatjuk. Első lépésként a tanár 
kérdez, a diákok válaszolnak. A 6. és 17. leckét fel-
dolgozó videós filmeket érelmes zene kiséri, ez alkal-
mas arra, hogy elandalítsa a diákokat, nem koncentrál-
nak eléggé a látványra és a szövegre: ezért én leg-
szívesebben elhagynám ezeket a melódiákat.1 

Ahhoz, hogy a videó betölthesse feladatát, ki-
fogástalan technikai feltételek szükségesek. Nem mind-
egy, hol van elhelyezve a tévé és a videó. Leghelye-
sebb a tábla fölé konzolokra helyezni mindkettőt, 
hogy a tanulócsoport minden tagja jól lássa. Nagyon 
fontos a távkapcsoló használata, hogy mind a tévét, 
mind a videót a diákok között mozogva lehessen működ-
tetni. fölösleges tornamutatványok nélkül.' 

Véleményem szerint a SzMNY következő olvasmányai-
ból készíthető még videós anyag: 9. lecke /A barátaim/, 
11. lecke /Étterem a Tisza-parton/, 12'. lecke /Reggeltől 
estig/, 13. lecke /Színházban/, 2o. lecke /Egy magyar 
falu/, 21. lecke /A Balaton partján/, 22. lecke /Spor-
tolni jó/, 24. lecke /Vizsga a kormány mellett/. Ezek 
a leckék a. dramaturgiailag jól adaptálhatók; a helyszín 
és a szereplők kiválasztása is könnyen megoldható; lenne. 
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Alkalmas lehet-e a. videó a nyelvtani jelenségek be-
mutatására, gyakoroltatására? A válasz: igen, A Magyar 
Nyelvi II, Szakcsoportban készült egy film a felszólító 
mód bemutatására, de további lehetőségek lennének a 
névutók, igekötők stb. tárgyalását megkönnyítendő. 
A helyes kiejtés bemutatására, begyakoroltatására is 
alkalmasnak érzem a. videót. A pontos ajakartikuláció 
kulcsfontosságú a magyar nyelvben: ezt videofilmen, ' anya--
nyélvi.magyarázatokkal érzékeltetni lehetne, kitér© ter-
mészetesen az artikuláció egyéb összetevőire is. A filmet 
rajzok, feliratok tehetnék még hasznosabbá® 

Külön fejezetet jelent a videó II. félévben történő 
alkalmazása. Felhasználhatjuk az olvasmányok tartalmá-
nak élményszerűvé tételében, a szakmai, vonatkozások illuszt-
rálása céljából. Az agrár csoportok számára készült egy 
termelőszövetkezeti munkát bemutató film, amelynek a se-
gítségével sok szükséges szót, kifejezést lehet érthetőé-
vé tenni, gyakoroltatni, A bölcsész csoportokban jóval 
könnyebb a helyzet, kész kazettákat lehet vásárolni vagy 
kölcsönözni, amelyek filmjei jól kapcsolódnak az olvas-
mányok anyagához. Ezek a következők: Dózsa, Egri csilla-
gok, Rákóczi hadnagya, Feltámadt a tenger, a vörös gróf-
nő • Budapesti tavasz. Célszerű nem az egész filmet, ha-
nem egy-egy történelmi hőst, eseményt illusztráló részét 
bemutatni lo-2o perc terjedelemben. Hasonló meggondolá-
sokból ajánlanám a. Semmelweis című film egy-egy jellemző 
részletét orvos-csoportokban, 

A magyaroktatást segítené közvetve az is, ha 
egy-egy érdekesebb módszert bemutató órát videón meg-
örökíthetnénk, Erre a Magyar Nyelvi II, Szakcsoport és 
a Lektori Központ készített már filmet a társ- és eszköz-
határozó, valamint a felszólító mód tanításáról. Ez nagy 
segítség lehetne a pályakezdők, óraadók módszertani 
felkészítésében, ugyanakkor a mi továbbképzésünk számára 
is. 
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Számos olyan videó-anyag, felvétel van a. különböző 
szervezeti egységek birtokában, amelyek a magyaroktatás-
ban eredményesen felhasználhatók. Hasznos lenne egy olyan 
lista készítése, amely ezeket az anyagokat együtt tartal-
mazná), legfontosabb jellemzőik rövid leírásával, - téma, 
időtartam, minőség stb.-, s ez mindenki számára hozzá-
férhető lenne. 

Az emberek többsége: vizuális típus, az egy időben 
látott és hallott jelenség még tartósabban rögződik, A 
képi látvány és az akusztikai élmény megfelelő stimulu-
sokkal hozzájárulhat a kommunikációs készségek kialakí-
tásához és gyakorlásához, A videotechnika azonban ön-
magában kevés, nem pótolhatja a. tanítási óra. fő kommuni-
kátorát, a vonzó, érdekes pedagógus egyéniséget. 

Irodalom: 

Bán Ervin: A videotechnika lehetőségei a nyelvoktatásban 
Audiovizuális Közlemények, 1985/5 26o -262 pp. 

Ottó Márta: 

A hallás utáni szövegértésről 

Beszámolómban rövid összefoglalást kívánok adni a 
reprodukcióról,illetve a hallás utáni szövegyisszaadás 
mibenlétérőaL, céljáról, oktatási módszereiről, hangsúlyoz-
va a nyelvi tevékenység során felmerülő nehézségeket, a 
- szerintem - nehezen feloldható ellentmondásokat. 


